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Ofertă tip privind furnizarea gazelor naturale pentru  

clienții finali aflati in portofoliu 

 

Obiectul ofertei îl constituie furnizarea de gaze naturale cu servicii reglementate incluse 

Prețuri finale de furnizare a gazelor naturale: 

 

 

Categoria de consumatori 

 

Clienti finali casnici 

(reglementat ANRE)* 

 

Clienti finali 

noncasnici 

 

 Pret (Lei/MWh) incepand cu data 

01.05.2018 

B.1. Cu un consum până la 23,25MWh 124,96 153,5 

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh și 116,28 MWh 124,6 152,5 

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh și 1,162,78 MWh - 150,5 

B.4. . Cu un consum anual între 1,162,79 MWh și 11,627,78 MWh - 149,5 

* Ordin ANRE 88/2018 

Prețurile de mai sus nu includ acciza pentru gazul natural și T.V.A. 

 Prețurile finale de furnizare includ tarife reglementate de distribuție**, transport și înmagazinare 

 

Tarif de distributie/Categoria de clienți** Lei/MWh 

B.1. Cu un consum până la 23,25MWh 32,3 

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh și 116,28 MWh 31,94 

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh și 1162,78 MWh 30,62 

B.4. Cu un consum anual între 1162,79 MWh și 11627,78 MWh 29,73 

        **Ordin ANRE 83/25.04.2018 

               Tarifele de transport  Transgaz SA sunt reglementate conform Ordin ANRE 74/2017 

Tarifele de înmagazinare sunt aferente SNGN Romgaz SA, reglementate conform Ordin ANRE 19/2017 

 

Data intocmirii ofertei: 01.05.2018 

Durata de valabilitate a ofertei 01.05.-30.06.2018 

Termene, modalități și condiții de plată. Până în data de 10 a lunii următoare citirii contorului se va emite factură in 

baza consumului real al lunii de consum. Factura, in format tiparit transmisă la adresa locului de consum sau in format 

electronic,  poate fi achitată în termen de 30 de zile de la data înscrisă prin transfer bancar sau numerar la casieria 

punctului de lucru.  

Durata contractului, condiții de reînnoire/prelungire, încetare a prestării serviciilor și a contractului. Contractul 

de furnizare a gazelor naturale se poate încheia atât pe durată nedeterminată cât și pe o perioadă determinată.  În 

situația încheierii contractului pe perioadă determinată, furnizorul va notifica clientul cu minimum 45 de zile 

calendaristice înainte de expirarea duratei de valabilitate a contractului, în vederea formulării de către acesta a unei 

opțiuni de prelungire a valabilității. Consumatorul poate denunța unilateral contractul de furnizare pe baza unei 

notificări adresate si înregistrate la furnizor cu cel puțin 21 de zile calendaristice. Contractul de furnizare a gazelor 

naturale poate înceta prin reziliere, denunțare unilaterală, acordul părților sau prin ajungere la termen, fiecare situație în 

condițiile prevăzute de acesta. 

MM DATA SRL pune la dispoziția clienților săi, în formă tipărită sau electronică o copie integrală a 

contractului de vânzare-cumparare înainte de încheierea acestuia.    

Modalitatea de acceptare a ofertei este în formă scrisă, transmiterea acesteia putând fi facută prin fax 021.413.45.57; 

0244.366.271, e-mail mmdata@mmdata.ro; mmdatamagureni1@yahoo.com; mmdatamagureni2@yahoo.com sau prin 

poștă. 

Documentele necesare pentru încheierea contractului: Certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului, 

Certificatul de înregistrare fiscală, Act proprietate, Act identitate proprietar/reprezentant legal 

 

Data ultimei actualizari: 01.05.2018  
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